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108™ BESTUURSVERGADERING
GEHOUDEN 16 MAAHT 1867.

Tegenwoordig de heereu: Jlir. Mr. Gevers Deynoot
(Voorzitter), Millard, Godon, Robidé van der Aa, Egter
van Wissekerke, vaii der Gou Netscher, Prof. Hoff-
mann, Niemann en Obreeu en de Adjunct-secretaris.

De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering
worden gelezen en goedgekeurd.

De Voorzitter deelt mede dat is ingekomen:
I. De volgende boekwerken:
Journal of the Asiatic Society of Bengal, part I n". I I ,

part II il». II .
Proceedings of the royal geographical society, vol X n°. VI.
Bibliotheca Indica n». 94 , 95 , 215.
Bulletin de la société de géographie Dec. 1866, Jan. 1867.
Verslagen van liet Indisch Genootschap, algemeene vergaderingen

van 18 December 1866 en 29 Januari 1867.
Notulen der vergadering van 13 November 1866 van het

Koninklijk Instituut van ingenieurs.
Tijdschrift, uitgegeven door de Nederlandsche maatschappij

ter bevordering van nijverheid, 3" reeks, deel VI I I , 1« en
2e s t u k . -t • iwfe i« ' i .my -v,'>',. if--».-! ..-{pij ' i f ,

Auuales musei notanici Lugd. Bat. deel I I , afl. 6—10.
N. Graafland. S. E. Hartlioorn's oordeel.aver het onderwijs

in de Minahassa. • i^v-hm.-;..'
L. van Woudrichem van Vliet. Koloniale studiën I. De

gou vernemen ts-koffij cultuur op Java.
II. Van dr. F. A. C. Dumontier te Paramaribo twee indiaan-

sche schedels, waaromtrent de brief van afzending in de vorige
bijeenkomst is medegedeeld. Op voorstel van den Voorzitter
wordt besloten later te bepalen, welke bestemming aan deze
schedels gegeven zal worden.

III . Eene missive van het Bestuurslid den heer E. Francis,
berichtende dat hij door voortdurende ongesteldheid zich verplicht
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gevoelt zijn ontslag te verzoeken als lid van het Bestuur. L)e
vergadering, met leedwezen dit bericht vernemende, besluit om
de redenen die tot liet doen vau het verzoek hebben geleid,
liet gevraagde ontslag te verleeuen.

TV. Missives van de heereu mr. C. van Heukelom, mr. E.
H. 's Jacob, R. J. de Seyff Bn W. F. Versteeg, kennisgevende
de aanneming van het hun opgedragen lidmaatschap.

V. Een schrijven van den heer J. van Leeuwen te Amster-
dam, ter opneming in de Bijdragen aanbiedende:

1". eene soendaueesche vertelling, bewerkt door dr. W. II.
Engelmann te Bandong;

2". eene collectie maleische pantons, bewerkt door den heer
H. C. Klinkert te Riouw. ü.^iuir p'.i .

Daar deze stukken onmiddellijk na ontvangst door den Se-
cretaris den heer Niemann zijn toegezonden om liet Bestuur
ointreut de opname dier beide opstellen in de Bijdragen te ad-
viseeren, verklaart dit Bestuurslid thaus reeds in de gelegenheid
te zijn omtrent het eerstgenoemde zijn gevoelen mede te deelen.
Uit een onderzoek is hem gebleken dat dit opstel uit een taal-
kundig oogpunt belangrijk is te noemen', zoodat hij adviseert
tot opneming in de Bijdragen. F SJK ÎT*. s*s.-?"-J«ni-

De heer Robidé van der Aa, aan wien met den heer Egter
van Wissekerke het onderzoek was opgedragen van het register
van alle manuscripten, bij de afdeeling Inlandsche zaken op de
secretarie te Bntavia bewaard wordende, bericht dat het een
boogst belangrijk stuk is om bij voorkomende gelegenheden te
wordeu geraadpleegd. Daar dit register genoemde heeren in
handen is gesteld om het Bestuur voorstellen te doen omtrent
eene keuze van stukken, die voor openbaarmaking geschikt
zouden zijn, vestigt de heer van der Aa de aandacht op het
volgende manuscript, waarschijnlijk afkomstig van den beroem-
den Speelman, die Macassar veroverde:

Speelman. Geschiedenis van de eerste vestiging der Neder-
landers op Celebes, 4 dln. " • ' . . > ..

Dit «tuk is van zeer veel belang te achten, omdat het zich
niet op liet Rijks-aichief bevindt. Daar het echter nog al om-
vangrijk is, zou liet misschien moeilijk wezen dit, zonder vooraf
met den inhoud bekend te zijn', te laten overschrijven. De heer
van der Aa geeft daarom in overweging den titel in de Notulen
op te nemen, ten einde op die wijze daarop de aandacht te ves-
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tigen van het Baüiviaasch Genootschap vau kunsten en weten-
schappen.

In liet register komt ook nog voor de volgende titel van een
manuscript:

Beknopte geschiedenis van het koningrijk Sidenring of de
Adji Tamparang van de vroegste tijden tot 1840.

Dit stuk is , zooals de heer van der Aa vermeldt, niet op-
genomen ouder de historische bescheiden, die het Tijdschrift van
Nederlandsen Indie vau 1848 eu 1854, deel J, over de geschie-
denis van Celebes uit het archief te Batavia lieeft gepubliceerd.
Daar dit stuk. waarschijnlijk van geringeu omvang is zou liet
van belang kunnen geacht worden daarvan een afschrift uit Tndië
over te zenden. '

De Secretaris deelt mede dat in de Bestuursvergadering van
28 December 1864 besloten is deu hoogleeraar Koorda in de
gelegenheid te stellen tot de uitgaaf van een Javaanscli werk,
twee stukken bevattende uit de Wayaug Poerwa. De heer Roorda
heeft, kennis gegeven dat hij inet de copie thaus gereed is en
dat hij met de heeren Enschedé in onderhandeling is omtrent
den druk, zoodat liet na verloop van eenige maanden het licht
zal kunuen zien.

De Penningmeester brengt ter tafel de rekening en verant-
woording van zijn gehouden fiuautieel beheer van 1" Januari
tot ultimo December 1866. Die rekening eu verantwoording
met de daarbij behoorende justificatoire bescheiden worden in
handen gesteld van de heeren Obreen en Egter van Wissekerke,
met verzoek daaromtrent verslag te doen in eene bestuursverga-
dering, nog te houden vóór de algemeeue vergadering, die,
volgens de bepaling van het reglement in deze maand moet
plaats hebben. In die Bestuursvergadering zal dan tevens worden
vastgesteld het door den Secretaris op de algemeene vergadering
uit te brengen verslag.

De Penningmeester dient verder in eene begrooting van ont-
vangsten en uitgaven over 1867, vermeldende eene som in
ontvangst van ƒ 7283.88 eu iu uitgaaf van ƒ 6650. Ouder de
ontvangst is begrepen eene som van ƒ 2 3 4 7 voor achterstallige
coutributien uit Oost- en West-Indië en liet bedrag van den
wissel van commissarissen te Batavia dd. 27 Augustus 1866,
in mindering van hetgeen het Instituut aan contributie uit Indië
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te vorderen geeft. Onder de uitgaven is onder anderen opge-
nomen eene som van ƒ 4 4 0 0 voor drukloonen voor Bijdragen
en'afzonderlijke werken, waarbij is gerekend op de uitgave ge-
durende het loopende jaar van het werk van den hoogleeraar
Millies over de inlaudsche munten van Nederlandsch Indië,
het reisverhaal van den heer von Rosenberg naar de Zuidooster-
eilanden en het hierboven vermelde Javaansche werk van den
hoogleeraar Roorda.

Die begrootiusr wordt. op voorstel des Voorzitters, door de
vergadering goedgekeurd.

Overgaande tot het opmaken van drietallen, die volgens de
bepaling van art. tf van het reglement der algemeene vergade-
ring moeteu worden aangeboden, voor de vervulling der vaca-
tures in het' Bestuur, wordt vastgesteld dat zal bestaan:

het drietal ter vervanging van den heer Jhr. Mr. W. T.
Gevers Deynoot, uit de heereu: Jhr. J. P. Cornets de Groot
van Kraaijeubnrg, Mr. J. E. Banck en Mr. H. Beth Hzn. .

het drietal ter vervanging van den heer Robidé van der Aa,
uit de heeren: Mr. J. E. Bauck, Mr. H. Beth Hzn. en F.
O. Rose; "••^•">'-

het drietal ter vervanging van den heer Dr. J. Hoft'mann,
uit de heeren: J. D. van Herwerden, Mr. C. van Heukelom
en Dr . H . K e r n ; ' " •* ^ • ••»' ^ ' ^ *^^".*wfjf:'-v< < -.f!

en het drietal ter vervanging van den heer E. Francis , aftre-

dende in 1 8 6 8 , uit de heeren: J . J . Meinsma, Dr. H . Kern

en Mr. P. A. S. van Limburg Brouwer. .'•• ""•'•'>

Op voorstel des Voorzitters wordt bepaald dat de algemeene

vergadering zal worden gehouden op Vrijdag den 29sten Maart

des voonniddags ten half twaalf uur in het hotel: het Keizershof.

De Secretaris herinnert dat in vorige Bestuursvergaderingen

de vraag ter sprake is gebracht iu hoe ver het mogelijk zou

ziju eenheid te brengen in de spelling der Indische plaatsnamen,

hetgeen met het oog op de weinige kennis van de verschillende

talen van deu archipel niet wel mogelijk werd geacht. In de

Bijdragen, 3e reeks, Ie d l . , 4e s tuk , blz. 5 3 8 — 5 3 9 , heeft

de redactie een besluit doen opnemen van de iudisclie regeering

van 29 Juli 1 8 6 3 , waarin, ter bevordering vau die eenheid in

spelling het militair departement werd verzocht aan de heereu A. B ,
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Cohen Stuart en K. F. Holle, te doen toekomen de lijsten van
namen, die op de kaarten van eigenlijk..Tava en de Soenda-
landeu moeten geplaatst, worden, zoo nauwkeurig mogelijk met
javaansclie en soeudasehe karakters geschreven, terwijl aan de.
genoemde heeren werd verzocht de op die lijsten voorkomende
namen met romeinsche karakters over te schrijven. De Secre-
taris vindt daarin aanleiding voor te stellen de regeering te ver-
zoeken, zoo dergelijke lijsten reeds aanwezig zijn, een afschrift
daarvan aan liet Instituut te, willen afstaan en het de vrijheid
te willen geven om, wanneer liet Bestuur dit weuschelijk acht,
die lijsten in de Bijdragen op te nemen.

De vergadering vereeuigt zich met dit voorstel, zoodat het
Bestuur zich omtrent die zaak zal wenden tot den Minister van
koloniën. _: -•«u>/r

Niets rerder aan de orde zijnde wordt de vergadering door
den Voorzitter gesloten.
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GEHOUDEN 26 MAART 1867.

Tegenwoordig de heeren: Jhr. Mr. Gevers Deynoot
(Voorzitter), Dr. Bleeker, Millard, Robidé van der Aa,
Egter van Wissekerke, Godon, van der Gou Netscher,
Niemaiui en Obreen. De heer Bachiene met kennisgeving
afwezig.

De notulen van het verhandelde in de vorige" vergadering
worden gelezen.eu na eenige wijziging goedgekeurd.

,„=.-. -J..M,;,

De Voorzitter deelt mede dat voor de bibliotheek is inge-
zonden :

Platte grond der stad Soerabaya; en
Memorie van den heer Bachiene,. iugediend op het te Bern

gehouden internationaal congres.
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